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Kulttuurimatkailun nykytilanne Suomessa 

Kulttuurimatkailun haasteita ja heikkouksia ovat alan toimijoiden vähäinen yhteistyö ja markkinointi ja sekä 
välittäjäportaan puuttuminen. Vahvuuksia ja mahdollisuuksia ovat kohderyhmämme kiinnostus suomalaiseen 
elämäntapaan ja ruokakulttuuriin sekä aktiivinen design-kenttä. Luovan talouden laaja toimikenttä luo pohjan 
tuoteinnovaatioille. Mahdollisuuksia tarjoavat myös aineettoman kulttuuriperinnön kasvava tärkeys ja kiinnostus 
designiin. Yli toimialarajojen ulottuva yhteistyö luo mahdollisuuksia myös matkailutuotteiden kehittämiselle. 

Tavoitteet 

Strategian päätavoite on lisätä matkailutuloa kulttuurin elementtejä hyödyntäen. Tilastoinnin kehittäminen, kulttuuri-
sisältöjen kaupallistaminen matkailun tarpeisiin sopiviksi, kulttuurisisältöjen esiintuominen markkinointiviestinnässä ja 
kulttuurisisältöjen vahvistuminen Suomen matkailubrändissä ovat esimerkkejä osatavoitteista. 

Kohderyhmä 

Modernit humanistit Euroopassa, Kiinassa ja Japanissa, venäläinen 25-55-vuotias keskiluokka sekä kotimaan matkailijat. 

Temaattiset painopisteet 

Strategiset keihäänkärjet, joita painotetaan kulttuurimatkailun kehittämisessä, ovat 

- suomalainen elämäntapa ja ns. paikan tuntu 
- ruoka 
- design ja arkkitehtuuri 
- luovan talouden sektorit, esim. peliala, elokuva ja musiikki 

Kehittämistä vaativat strategiset osa-alueet ja toimenpiteet 

Kulttuurimatkailun kehittämistä tulee jatkaa konkreettisella tuotekehitystasolla sekä tehokkaamman organisoitumisen, 
välittäjäportaan, verkostojen ja yhteistyön osalta. Myynti- ja markkinointitoimenpiteitä vahvistetaan ja tärkein tavoite on 
kulttuurisisältöisten matkailutuotteiden kaupallistaminen. Kokeileminen on uusi ajattelumalli kehitystyön realisoimisessa. 

 

Keskeiset toimijat ja roolit 

Culture Finland -katto-ohjelma ja -aluekoordinaatioverkosto toimivat koordinoijina matkailu- ja kulttuuritoimijoiden välillä. 
Alue- ja matkailuorganisaatiot tiedottavat, käynnistävät projekteja ja koordinoivat yhteistyötä. Matkailuyrittäjät keskittyvät 
tuotekehitykseen, myyntiin ja markkinointiin ja hyödyntävät kulttuuritoimijoita ja –tuottajia tuotteistuksessa. MEK 
koordinoi, markkinoi ja tekee tutkimusta. Rahoituksen suuntaamisesta vastaavat OKM, TEM, UM ja YM. 

Jakelukanavat, myynti ja markkinointi 

Markkinointi painottuu Suomen matkailumaakuvan luomiseen ja kirkastamiseen. Matkailu-Suomen brändi koostuu 
neljästä C:stä: credible, contrasting, creative ja cool.  

Uusia jakelu- ja myyntikanavia kehitetään ja hyödynnetään erityisesti erikoismatkanjärjestäjiä. Tärkeimmät jakelukanavat 
ovat VisitFinland-sivusto, erikoismatkanjärjestäjät ja relevantit sosiaalisen median yhteisöt.   
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Johdanto  

Suomen matkailustrategia vuoteen 2020 (KTM 2006) mukaisesti Matkailun edistämiskeskuksella on 
pääkoordinointivastuu Suomen matkailubrändistä, laadun kehittämisohjelmasta ja osaamisen lisäämisestä 
sekä teemakohtaisista valtakunnallisista tuotekehitysohjelmista teemapohjaisten tuotteiden ja palveluiden 
kehittämisen varmistamiseksi. 

2010 päivitetyn Suomen matkailustrategian toimenpiteet jakautuvat kolmeen, toisiaan täydentävään 
kokonaisuuteen, jotka koskevat (1) matkailusektorin kehittämistä, (2) Suomen matkailumaakuvan 
vahvistamista ja (3) toimialan kehittymisen yleisiä elinkeinopoliittisia lähtökohtia. Matkailusektorin 
kehittäminen pitää sisällään:  

1.1 Matkailukeskittymien ja -verkostojen vahvistaminen,  
1.2 Yritysten kasvun ja kehittymisen tukeminen kotimarkkinoilla ja 

kansainvälisesti,  
1.3 Kestävän kehityksen huomioiminen matkailun liiketoiminnan prosesseissa 

ja palvelutarjoomassa 
1.4 Matkailualan koulutuksen kehittäminen ja osaamisen parantaminen,  
1.5 Matkailualueiden infrastruktuurin parantaminen 
1.6 Tutkimus- ja markkinatiedon parempi hyödyntäminen  

Kohdassa 1.2 käsitellään teemojen kehittämistä. Tässä strategiassa huomioidaan valtakunnallisen 
matkailustrategian tavoitteet ja strategia toteuttaa omalta osaltaan kansallisia tavoitteita, erityisesti 
matkailuverkostojen vahvistumista ja yritysten kasvun ja kehittymisen tukemista. 

Tämä kulttuurimatkailun kehittämisstrategia on laadittu Matkailun edistämiskeskuksessa vuonna 2013 ja 
sen laatimiseen on osallistunut laaja asiantuntijapiiri sekä kulttuurin että matkailun sektoreilta. 
Työryhmissä sekä sähköisen kommentoinnin kautta laadintaan ovat osallistuneet jäljempänä liitteessä 
luetellut tahot ja henkilöt.  Strategia luo suuntaviivat kulttuurimatkailun kehittämiselle niin valtakunnan 
kuin aluetasolla. Strategia on voimassa vuoteen 2018 saakka. Tämä strategia keskittyy vapaa-ajan 
matkailuun. 

 

1. Kulttuurimatkailun nykytila Suomessa 

1.1 Kulttuurimatkailun määritelmä  

Kulttuurimatkailulla käsitetään tässä strategiassa kulttuurimatkailun määritelmää (v. 2006) mukaellen 

seuraavasti: 

”Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita 

ja -palveluja paikallisille ja alueen ulkopuolisille ihmisille ja tarjotaan niitä liiketoiminnallisin perustein. 

Tavoitteena on luoda elämyksiä ja mahdollisuus tutustua näihin kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistä tai 

osallistua niihin. Näin vahvistetaan ihmisten identiteetin rakentumista, sekä oman että muiden kulttuurien 

ymmärrystä ja arvostusta.  

Kulttuurimatkailun voimavaroja ovat paikan henki sekä kaikki ihmisen aikaansaama ja muokkaama 

tieteessä, taiteessa, teknologiassa ja elinkeinoissa. ” 
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”Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita 

ja -palveluja paikallisille ja alueen ulkopuolisille ihmisille liiketoiminnallisin perustein. Tavoitteena on luoda 

elämyksiä ja mahdollisuus tutustua näihin kulttuurisiin voimavaroihin, oppia niistä tai osallistua niihin. Näin 

vahvistetaan ihmisten identiteetin rakentumista, sekä oman että muiden kulttuurien ymmärrystä ja 

arvostusta. Kulttuurimatkailun voimavaroja ovat kaikki ihmisen aikaansaama ja muokkaama; historia, 

kulttuurimaisemat, rakennettu ympäristö, arkeologiset kohteet, museot, esittävä taide, visuaalinen taide, 

tapahtumat, käsityö, kieli, maut, perinteet, tavat, arvot, aatteet, elämäntyylit, uskonto, luonteenpiirteet 

sekä saavutukset tieteessä, taiteessa, teknologiassa ja elinkeinoissa.” (Valtakunnallisen matkailustrategian 

kulttuurityöryhmä) 

 

Paikallinen ja alueellinen käsitetään tässä määritelmässä myös niin, että esimerkiksi oopperaesitys voi olla 

esittäjien/säveltäjien ym. osien osalta kansainvälinen, mutta sen ympäristö, lisäelementit, esitystapa jne. 

kommunikoivat suomalaisuutta tai saavat vaikutteensa suomalaisuudesta. 

1.2 Toiminta- ja tuotekehitysohjelmien tuloksia 

Kulttuurimatkailun kehittämisessä on edetty kuluneina vuosina kiitettävästi ja useat kansalliset ohjelmat 

ovat tukeneet tärkeiden osa-alueiden kehittämistä ja tuottaneet kansallisesti ja alueellisesti selkeitä ja 

näkyviä tuloksia.  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön puheenjohdolla toimi vuosina 2007 – 2013 laajapohjainen työryhmä, joka 

laatimansa Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen – toimintaohjelman 2009 – 2013 mukaisesti käynnisti 

kulttuurimatkailua edistäviä kehittämistoimia.  Ohjelma osaltaan edisti hallitusohjelmien tavoitteita 

vahvistaa kulttuuriyrittäjyyttä, luovaa taloutta, kulttuurivientiä ja Suomen maakuvaa.  

 

Toimintaohjelman kehittämistoimet ovat edistäneet kulttuuritarjontamme tuotteistamista matkailun 

käyttöön. Kehittämistoimien toteuttamisessa painottuivat kulttuurin matkailullista tuotteistamista tukevien 

selvitysten tuottaminen sekä rakenteiden luominen ja vahvistaminen. Ohjelma lisäsi varsinkin 

kulttuurialoilla toimivien tietoisuutta ja ymmärrystä kansainvälisen matkailun toimintamekanismeista.  

 

Matkailun edistämiskeskuksen ohjauksessa, OKM:n ja MEKin rahoittamana toimiva kulttuurimatkailun 

valtakunnallinen katto-ohjelma, Culture Finland (CF), on toiminut vuodesta 2011 kulttuurimatkailun 

valtakunnallisena koordinoijana erityisesti tuotekehityksen edistämisessä.  Culture Finland on luonut 

kulttuurin ja matkailun toimijoista valtakunnallisen koordinaattoriverkoston ja tuottanut lukuisia työkaluja 

konkreettisen tuotekehitystyöhön.  

Myös kansallinen Kulttuurin ketju -hanke vuosina 2009 – 2011 pohjusti kulttuurimatkailun valtakunnallista 

kehittämistyötä luomalla työkaluja mm laatutyöhön ja tuotekehitykseen.  Samoin Helsinki World Design 

Capital 2012 tulokset sekä Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 tulokset ovat osaltaan johtaneet 

Suomen aseman paranemiseen kulttuurimatkailukohteena.  

Edellä kuvattujen ohjelmien ja hankkeiden tulokset esitellään tarkemmin liitteessä 1. 
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1.3 Kulttuurimatkailutuotteiden tuotetarjonnan nykytila Suomessa  

Suomen tämänhetkinen kulttuurillinen matkailutarjonta koostuu etupäässä tapahtumista ja 

kulttuurihistoriallisista käyntikohteista. Matkailukohteiden ja -alueiden kulttuuritarjonta on ryhmitelty 

temaattisesti useimmiten nähtävyyksien, käyntikohteiden ja tapahtumien alle. Tuotteistettuja, 

ohjelmapalveluina tarjottavia kulttuurillisia matkailupalveluita ja paketteja löytyy tarjonnasta jonkin verran, 

mutta etenkin kohderyhmämme kiinnostuksen kohteena olevaa paikallista elämäntapaa, ruokakulttuuria, 

designia esittelevää tarjontaa ei ole riittävästi luomaan kuvaa kattavasta kulttuuritarjonnasta. Vuonna 2010 

tehdyn kartoituksen jälkeen tilannetta tarjonnan suhteen ei ole systemaattisesti kartoitettu, mutta 

silmämääräinen tarkastelu osoittaa, että kulttuuritarjonnan tuotteistaminen vaatii edelleen työtä.  

Esimerkkeinä alueiden kulttuuria esittelevistä kärkituotteista voidaan listata CF aluekoordinaattorien 
tarjontakartoituksen mukaan mm. seuraavanlaisia tuotteita (teemoittain). 
 

Elämäntapa: 

 Sami Culture at Reindeer Farm 

 A day as a Finn 

 Homes and gardens in Loviisa 

Culture in Nature:  

 Citysafari Tour Package  

 Opera and Relaxing by Olavi  

Ruoka: 

 Karelian Pasty School in Ilomantsi  

Arkkitehtuuri ja käden taidot: 

 Alvar Aalto Architecture and Handicrafts in Seinäjoki  

Kulttuuriperintö: 

 In the Footsteps of St. Bridget   

 Karelian Rural Life and Village Traditions  

 Manor houses, culture, history and delights  

 

MEKin markkinoinnissa VisitFinland.com-sivustolla on kulttuuriteeman ”Cultural Beat” alla 42 artikkelia ja 

Directory-osiossa  118 tuotetta.  

1.4 Tuotetarjonnan nykytila kohdemarkkinoilla 

Kohdemarkkinoilla suomalaista kulttuurimatkailutarjontaa näkyy edelleen vähän.  Kulttuuristen tuotteiden 

osuus matkanjärjestäjien tuotetarjonnasta Trade Follow-up 2013 tutkimuksen mukaan oli Saksassa 2,2 %, 

UK:ssa 4,8 %, Ranskassa 2,1 %, Moskovassa 0,1 % ja Pietarissa 3,0 %. Saksan markkinoilla 

kulttuurimatkailutarjonta oli määrällisesti suurin ja painottui tapahtumiin. Britanniassa kulttuurisia 

kaupunkilomia löytyy tapahtumia enemmän. Verrattaessa Saksaan tai Venäjään, on kulttuurituotteita Iso-

Britanniassa määrällisesti vähän, mutta suhteessa muihin lomatyyppeihin eniten. Moskovassa varsinaisia 

kulttuurituotteita on tarjolla hyvin vähän. Kulttuuria sisältyy jossakin määrin kuitenkin hotellilomiin, 

kiertomatkoihin tai hyvinvointilomiin. Tyypillinen esimerkki Venäjän markkinoilta on ”Uusi Valamo”-

kiertomatka. Japanin markkinoilla tarjontaan kaivataan enemmän kulttuurisia sisältöjä, kuten ” Live Like 

http://www.menesjarvi.fi/talvi_en.htm
http://www.ruka.fi/winter_eng/activities/?file=tuotteet&id=667&submenu=2363
file://MEKDC01/Users/TerhiH/Tiedot/outdoor/strategiat/(http:/www.porvootours.fi/en/group-tours-packages-groups/homes-and-gardens-loviisa
http://www.visitrovaniemi.fi/In-English/Activities/Winter/Excursions
http://www.savonlinna.travel/en/kulttuurilomaa-saimaalla/ooppera/
http://visitkarelia.infogate.fi/infogate/online/en/ryhmille-ja-yrityksille/karjalaisia-herkkuja/piirookoulu-ravintola-parppeinpirtissa
http://www.epmatkailu.fi/holidays-for-individual-travelers.html
http://www.visitnaantalifinland.com/client/Naantali_2013_en.pdf
http://visitkarelia.infogate.fi/infogate/online/en/ryhmille-ja-yrityksille/kulttuuria-ja-sotahistoriaa/maaseudun-elamaa-ja-perinteita-pohjois-karjalassa
http://www.saimaancharmantit.fi/en/tours
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Locals”-tuotteita tai kädentaitoihin liittyvää tarjontaa. Yksittäisinä kulttuurimatkailutuotteina 

matkanjärjestäjien tarjonnassa näkyvät suurimmat musiikkifestivaalit kuten Savonlinnan Oopperajuhlat 

sekä city break -tuotteet ja kiertomatkat, joissa kulttuurihistoriallisia käyntikohteita kuten Suomenlinna, 

Helsingin tuomiokirkko ja Temppeliaukion kirkko. Lisäksi Lapin tarjonnassa näkyy usein muihin teemoihin, 

etenkin talven multiaktiviteetteihin yhdisteltynä saamelaisen kulttuurin esittelyä.  

1.5 Kulttuuri- ja matkailutoimijoiden osaaminen ja laatu  

Kulttuuritoimijoiden matkailuosaamisen lisäämiseksi on Haaga-Perho luonut koulutusohjelman 

”Kulttuurimatkailun osaaja”. Koulutus on tarkoitettu kulttuurialalla työskenteleville henkilöille. Lisäksi 

kulttuurituottajia koulutetaan AMK:ssa jatkuvasti lisää, jolloin kulttuuritoimijoiden liiketoiminnallinen 

osaaminen ja yrittäjälähtöisyys lisääntyvät. Tosin kulttuurin aloituspaikkoja on viime vuosina vähennetty. 

Kulttuuritoimijat ovat saaneet uutta näkökulmaa yrittäjyyteen tunnistamalla matkailun antamat 

mahdollisuudet. Kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin osallistuneiden toimijoiden kulttuurituotteet 

ovat kehittyneet laadun osalta esim. kulttuuritoimijan laatutesterin ja Laatutonnin Culture DQN:n ansiosta. 

Matkailutoimijoiden, erityisesti yrittäjien tietoisuus kulttuuritarjonnasta on aktiivisen hanketoiminnan ja 

katto-ohjelman tiedotuksen kautta lisääntynyt.  

1.6. Tilasto- ja tutkimustietoa 

Erityisesti kansainvälisessä matkailussa kulttuurin voimavarat muodostavat tärkeän osan kohteen 

vetovoimaa ja niiden tarjonta on näkyvällä sijalla. Matkailun trenditutkimukset Euroopassa osoittavat 

matkojen teemoittaisen kiinnostuksen lisääntyvän.   

Kulttuurimatkailun tilastollinen tietopohja Suomessa (panostukset, tulokset, matkailijamäärät jne.) on 

yleisesti ottaen heikkoa. Tämä koskee erityisesti kansainvälisten matkailijoiden osalta tarvittavia tietoja. 

Kokonaisuutena katsoen varsinaisten kulttuurin harrastajien ryhmä, eli se ryhmä, jonka matkojen 

päämotiivina ovat kulttuuritapahtumat, kulttuurikohteet tms., on suhteellisen pieni. Kulttuuritarjonnan 

käyttäjiä löytyy kuitenkin useiden matkailumuotojen matkailijoista (kiertomatkailu, lyhytlomailu, 

kohdelomailu jne.) ja suomalainen kulttuuri ja elämäntapa kiinnostavat koko kohderyhmäämme ulkomailla.  

MEKin tutkimus ”Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen” (MEK 2012) 

Matkailun edistämiskeskuksen toteuttaman kohderyhmätutkimuksen mukaan Suomi on kiinnostava 

matkakohde myös kulttuurista kiinnostuneille matkailijoille. Potentiaalisin Suomen kohderyhmä löytyi ns. 

modernien humanistien keskuudesta, joiden matkustusmotiiveissa tärkeällä sijalla on kohteen aineeton 

kulttuuriperintö kuten paikallinen elämäntapa tai ruokakulttuuri.  

Modernit humanistit kohderyhmälle suurin lomanautinto syntyy sellaisesta matkasta, joka sisältää:  

• hienoja maisemia ja mahdollisuuden kokea luonnonläheisyys, 

• rentoutumista, aktiviteetteja ja vastapainoa arjen aherrukselle, 

• mahdollisuuden tutustua matkakohteen kulttuuriin monipuolisesti, niin monumentteihin, 

kaupunkikuvaan kuin ihmisten tapoihin, elämäntapaan ja tyyliin sekä heidän keittiönsä 

herkkuihin.  
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Lähde: ”Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen” MEK 2012, s 55 

Suurin potentiaali voidaan tutkimuksen perusteella hyödyntää, kun matkatarjonta sisältää sekä luonto- että 

kulttuurielementtejä. Siten tarjontamme suuntaaminen teemojen yhdistelmiin ja kulttuuristen elementtien 

sisällyttäminen muihin teemoihin ja paketteihin on tärkeää. Modernit humanistit -tutkimuksen kulttuuria 

käsittelevien tulosten laajempi kuvaus liitteessä 2. 

MEKin tutkimus ”KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA?  Kartoitus Iso-Britanniassa, 
Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa ja Venäjällä” tuloksia (MEK A: 167, 2010) 

Kaikkiaan 61 prosenttia Suomessa vierailleista vastaajista kertoi, että heidän matkoihinsa oli liittynyt 
kulttuurimatkailun elementtejä. Kun heitä pyydettiin luonnehtimaan, minkälaisista asioista oli ollut kyse, 
tyypillisesti viitattiin sellaisiin kohteisiin ja asioihin kuten museot, kansallisesti tärkeät kohteet, vanha 
rakennus, teatteri, kirkot, konsertit, taidemuseot, kiertoajelut, kulttuurikeskukset, arkkitehtuuri, 
suomalaisen perheen luona asuminen ja oleminen sekä heidän ymmärtämisensä. Venäläisten Suomeen 
tekemiin matkoihin on sisältynyt paljon vierailuja kulttuurikohteisiin ja osallistumista 
kulttuuriaktiviteetteihin. He ovat olleet lähes joka suhteessa tutkitun joukon aktiivisimpia. 
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Lähde: ”Kiinnostaako Suomi kulttuurimatkailukohteena?  MEK A: 167, 2010 s. 27 

Kosketukset suomalaiseen ruokaan, elämäntyyliin ja suomalaisiin ihmisiin sekä paikalliseen miljööseen ovat 
tärkeä vetovoimatekijä mahdollisessa Suomeen suuntautuvassa kulttuurimatkailussa.  

 

Lähde: ”Kiinnostaako Suomi kulttuurimatkailukohteena?  MEK A: 167, 2010 s. 42 
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Lisää tutkimuksen tuloksista liitteessä 3. 

Tutkimus ”Suomen tunnettuus ja mielikuva: Iso-Britannia, Ranska, Saksa” MEK 2011 

Tutkimuksessa kartoitettiin päämarkkinamaissa kohderyhmän mielikuvaa Suomesta yleisesti sekä 
kohdennettuna Suomen tunnettuutta, harkintaa ja preferenssiä kaupunki- ja kulttuurilomakohteena.  

Suomella on kaupunki ja kulttuurilomakohteena paljon potentiaalia, valtaosa vastaajista maittain harkitsisi 
Suomea kaupunki - ja kulttuurilomakohteena. Suomen tunnettuus Briteissä on 94 %, mutta heikompi, alle 
90 % Ranskassa ja Saksassa. (kuvio alla) 
 

 
 
Lähde: ”Suomen tunnettuus ja mielikuva: Iso-Britannia, Ranska, Saksa” MEK 2011, s. 34 
 
Seuraavat tutkimukset taustoittavat strategiaa kuvaamalla kulttuurin merkitystä matkailussa. Lyhyet 
kuvaukset tutkimusten sisällöstä löytyvät liitteestä 3.  
 

 OECD:n julkaisu The Impact of Culture on Tourism 

 ATLAS Cultural Tourism Research Programme  

 EU:n matkailun edistämistoimet 

 Maailman matkailujärjestön (UNWTO) Matkailu ja aineeton kulttuuriperintö (2012)  

 Matkailu Suomeen majoitustilastojen valossa 

 Country Brand Index (Future Brand 2012)   

 

1.7 Tuotetarjonnan teemat 

Kulttuurimatkailun tuotetarjontaa voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. Tiedemaailmassa 
käytetään usein jaottelua aineettomaan ja aineelliseen kulttuuriperintöön. Käytännönläheisenä 
matkailullisena ryhmittelynä teeman tuotetarjontaa voidaan kuvata näin:  
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2. Tulevaisuuden haasteet ja mahdollisuudet, vahvuudet ja heikkoudet  

2.1 Haasteet ja heikkoudet 

Suomi on tuonut vahvasti esille luontoaan ja luontoaktiviteettejään, jotka ovatkin Suomen selkeä 

luontainen vahvuus. Tällöin Suomen matkailukuvakin on muotoutunut kansainvälisesti vahvasti 

luontopainotteiseksi, ja kulttuurin eri muodot ovat jääneet toistaiseksi vähemmälle huomiolle.  

Ymmärrys kulttuurin osuudesta matkailussa on suppea; pääasiassa on markkinoitu tiettyjä 

kulttuuritapahtumia. Toisaalta kulttuuritoimijoiden tietous matkailuelinkeinon toimintaedellytyksistä ja -

malleista on myös heikkoa. Vuoropuhelun ja ajatustenvaihdon vähyys niin kulttuurin eri osapuolien, 

matkailuorganisaatioiden kuin tarjonnan tuottajienkin välillä vaikeuttaa kulttuurielementtien 

voimakkaampaa näkymistä Suomen matkailutuotteissa. Etenkään käden töitä, perinteitä, tapoja, alueiden 

omaleimaisuutta tms. (sense of place – paikan tuntu) ei ole pidetty matkailullisesti kovin tärkeinä. 

Eurooppalaisten esikuvien mukaisesti tuottavaksi kulttuuriksi on katsottu ns. ”korkeakulttuuri” (teatteri, 

konsertit, näyttelyt jne.), joissa Suomen tarjonta jää vetovoimassaan eurooppalaisten vastaavien tuotteiden 

varjoon. Koska varsinkin ns. aineettoman kulttuuripääoman merkitys matkailijoiden motiiveissa tällä 

hetkellä kuitenkin kasvaa ja kulttuurimatkailun piiriin kuuluvat tuotteet ja palvelut ovat kehittymässä 

aikaisempaa laaja-alaisemmiksi, on meillä paremmat mahdollisuudet pärjätä kilpailussa kehittämällä 

kulttuuritarjontaamme tähän suuntaan.   

Kulttuuristen elementtien matkailullisen hyödyntämisen haasteet ja heikkoudet ovat: 

 tuotteet eivät ole riittävästi sidoksissa matkailutuotteisiin 
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 kulttuuritoimijoiden heikko tuntemus matkailuelinkeinon toiminta-edellytyksistä ja -malleista, 
liiketoimintaperiaatteista (ansaintalogiikasta) ja päinvastoin  

 matkailun ja kulttuurin toimijoiden välisen välittäjäportaan puuttuminen, joka vaikeuttaa 
tuotteistus-vaihetta ja tuoteinnovaatioiden muokkautumista tuotteiksi matkanjärjestäjien 
tarvitsemiksi kokonaisuuksiksi paketointia varten 

 kenttä edelleen hajanainen ja hankaluutena alueellisten hankkeiden lyhytkestoisuus ja heikko 
nivoutuminen kokonaisuuksiksi 

 yhteistyö ja verkostoituminen vaativat lisätyötä sekä alueellisella että kansallisella tasolla 

 omia vahvuuksia ei tunnisteta eikä arvosteta 

 individuaalimatkailijoille suunnattujen tuotteiden löydettävyys ja ostettavuus heikko (etenkin 
omatoimiset individuaalimatkailijat) 

 kulttuuritoimijoiden ja matkailutoimijoiden erilainen laatukäsitys 

 asiakastuntemus etenkin vieraammista markkinoista heikko 

 tilastotieto kulttuurimatkailijoiden todellisista määristä puutteellista 

 resurssit markkinointipanostuksiin vähäiset. 

2.2 Vahvuudet  

Suomen kulttuurimatkailun kehittämisessä hyödynnetään jo olemassa olevia vahvuuksiamme, joita ovat:  

 suomalaisuus ja suomalainen elämäntapa (luonnonläheisyys ja rinnakkaiselo luonnon kanssa) 

koetaan kiinnostavana, rikkaat alueelliset ja paikalliset erityispiirteet, aitous, alkuperäisyys 

 modernin kulttuurin ja luontoon pohjautuvan kulttuuriperinnön sujuva vastakohtaisuus 

 toimiva infrastruktuuri 

 musiikki – kv. menestyvien ja nousevien suuntausten hyödyntäminen matkailussa (esim. rock-

musiikki, elokuva-ala). Myös kansainvälistä kiinnostusta herättänyt uusi kansanmusiikki 

 kansanperinteen moderni tuotteistus ja ylläpito korostavat autenttisuutta 

 ruoka - meneillään vahva panostus ruuan yhdistämisessä matkailuun ja ruokakulttuurin 

kehittämiseen 

 idän ja lännen kontrasti, tietyiltä osin harmonia ja yhteinen historia 

 aktiivinen ja innovatiivinen design-kenttä, monimuotoinen ja luonnonläheinen muotoilu- ja 

taidekulttuuri, uudet suomalaiset muotoilijat 

 Culture Finlandin luoma toimiva kehittämisen yhteistyöverkosto nopeaankin tiedon levittämiseen 
ja kommunikointiin ja sen tehokas hyödyntäminen tuotteiden synnyttämiseksi 

 luovan talouden toimijakenttä laaja, hyvä pohja tuoteinnovaatioille 

 Suomeen jo nyt ulkomailla liitettävät ominaisuudet sauna, metsät, joulupukki 

 maailmalla arvostettu suomalainen arkkitehtuuri 

 pohjoisen sijainnin mahdollistama erottautumisetu 

 

2.3 Mahdollisuudet 

Kansainvälisellä kulttuurikentällä Suomi tunnetaan nykyisin pääasiassa korkeakulttuuristaan. Suomessa on 

maailmankuuluja oopperalaulajia ja säveltäjiä ja myös Finnish Design, arkkitehtuuri jne. ovat laajalti 

kansainvälisesti tunnettuja. Matkan pääsyynä ne ovat kuitenkin vain suhteellisen pienelle 

kuluttajaryhmälle. Uusi kulttuuritapahtumien piirre on erilaisten rockfestivaalien suosion kasvu, kun 

kansainvälisesti tunnetut suomalaiset rockmuusikot ovat saaneet ulkomaisia kannattajiaan matkustamaan 

Suomeen. Näkyvät kulttuurielementit nostavat osaltaan maakuvan tunnettuutta. Alueelliset ja paikalliset 
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erityispiirteet ovat tärkeitä vetovoimatekijöitä matkailutuotteiden taustatekijöinä. Nämä Suomessa 

suureksi osaksi hyödyntämättömät voimavarat auttavat suomalaisten matkailukohteiden erottumisessa ja 

niiden kiinnostavuuden lisäämisessä. Kulttuurisesti kestävien ja laadukkaiden tuotteiden kautta vahvistuu 

myös ”sense of place”.  

Mahdollisuutemme piilevät myös toisessa vahvuudessamme, luonnossa ja sen yhdistämisessä kulttuuriin. 

Kohderyhmäksemme määritellyt modernit humanistit ovat matkailukäyttäytymiseltään hyvin aktiivisia ja 

monipuolisia ja haluavat saman matkan aikana kokea sekä kulttuuria että luontoa. Siten jatkossa on 

tärkeää, että hyödynnämme kulttuurimatkailutuotteissa myös luontomatkailun elementtejä ja päinvastoin. 

Näiden ”Culture in Nature” tuotteiden luominen vastaa kohderyhmämme kysyntään. 

Suomen kulttuurimatkailun mahdollisuudet ovat tiivistettynä:  

 kohderyhmämme modernit humanistit (MoHut): kiinnostus yleisesti kulttuuria ja erityisesti 
suomalaisuutta kohtaan sekä monipuolisuus (halutaan yhden loman aikana kokea luontoa ja 
kulttuuria) 

 asiakkaiden kasvava kiinnostus designiin ja Helsinki design-pääkaupungin herättämä kiinnostus 
Suomen designiin 

 ruokamatkailu trendinä kasvava, erityisesti kohderyhmämme (MoHut) kiinnostus puhtaaseen, 
vastuullisesti tuotettuun lähi/luomuruokaan, aitouteen ja maan ruokakulttuuriin 

 aineettoman kulttuuriperinnön tärkeys kasvaa (aineeton kulttuuriperintö sisältää mm. suullista 
perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja, ilmaisuja, 
käytäntöjä, tietoja ja taitoja tai välineitä, esineitä sekä näihin liittyviä paikkoja) 

 lifestyle-trendit – käsillä tekeminen, kierrättäminen (uusiokäyttö), perinteinen ammattitaito, 
hyvinvoinnin kulttuurinen hyödyntäminen (hiljaisuuden kokeminen ja slow life Suomessa, itsensä 
kehittäminen asiantuntijan johdolla)  

 tulevaisuuden trendit: Culture in Nature yhdistelmät, sense of place, metsä- ja vesistömatkailu 

(metsäsuhde, metsän ja veden antimet ja niiden käyttö myös parannuskeinona) villiruoka 

 kansainväliset niche-liikkeet ja tapahtumat, Gallen-Kallela-fanit, Sibelius-fanit, heavy-musiikkifanit, 

jne. 

 yli toimialarajojen ulottuva yhteistyö, jo kv. markkinoilla aktiiviset kulttuurin toimijat ja 

tapahtumien hyödyntäminen (kirjamessut, Suomi-Instituutin toiminta, Team Finland). 

 

3. Suomalaisen kulttuurimatkailun visio ja missio 

3.1 Kulttuurimatkailun visio  

Suomi on modernin humanistin sydämen valinta – kiitos kulttuurimme! 

3.2 Kulttuurimatkailun missio  

Luomalla matkailijoille uudenlaisia elämyksiä sekä kulttuuri- ja matkailutoimijoille uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia, edistämme elinkeinon hyvinvointia ja taloudellista kestävyyttä.  

4. Tavoitteet vuoteen 2018  

Kulttuurimatkailun päätavoitteena on lisätä Suomen matkailutuloa. Tavoitteena on, että matkailuyrittäjät 

pystyvät hyödyntämään tehokkaasti kulttuuritoimijoiden osaamista ja kulttuurisisältöjä omassa 
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liiketoiminnassaan, ja päinvastoin. Tämä synnyttää uutta vetovoimaista matkailutarjontaa ja lisää matkailua 

Suomeen. Matkailuyrittäjät saavat lisätuloa ja taiteilijoille syntyy uusia ansaintamahdollisuuksia.  

4.1 Toiminnalliset tavoitteet 

Organisaatiota koskevat 

 Toimintamallin vakiinnuttaminen, verkoston laajentaminen, verkostoitumisen edistäminen. 

 Uudenlaisten toiminta- ja yhteistyömallien aikaansaaminen kulttuurin tuottajien, välittäjäportaan, 
toimijoiden ja matkailuelinkeinon kanssa.  

 Matkailu- ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön ja osaamisen lisääminen, voimavarojen yhdistäminen 
verkostomaisella toiminnalla tuotekehityksessä, paketoinnissa, markkinointiviestinnässä ja 
myynnissä päällekkäisyydet karsien ja selkeyttäen työnjakoa kehitysvaiheittain.   

 Teeman sisältöjen ja painopisteiden yhteinen ymmärtäminen ja jalkauttaminen toimijakentälle. 

 Jo tuotettujen kehittämistoimenpiteiden tulosten ja työkalujen tehokkaampi jalkauttaminen ympäri 
Suomea uusia kanavia (kuten valtakunnalliset uudet kulttuurin ja luovien alojen yhteistyötahot) ja 
uusia innovatiivisia tapoja käyttäen. 

 Kulttuurimatkailua koskevan tilastoinnin kehittäminen. 
Liiketoimintaa koskevat 

 Matkailutulon ja työllisyyden lisääminen sekä kulttuurin että matkailun toimijoille 

 Kulttuuritoimijoiden ohjaaminen yrittäjyyteen ja matkailun potentiaalin hyödyntämiseen sekä 
uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaaminen matkailua hyödyntäen. 

 Lisätulon luominen matkailu- ja kulttuuritoimijoille asiakaslähtöisesti ja lisäarvon luominen 
matkailijoille. 

Tuotetta koskevat 

 Kaupallistaa kulttuurisisältöjä kv. matkailun tarpeisiin sopivaksi. 

 Paikallisten vahvuuksien tunnistaminen ja esiin nostaminen. 

 Kansallisten/paikallisten/alueellisten kulttuuripiirteiden, -perinteiden ja suomalaisuuden näkymisen 
vahvistaminen matkailutarjonnassa. 

 Matkailullisen laadun kehittäminen kulttuurituotteissa, yhteisen laatukäsitteistön ja keskinäisen 
laatukielen ymmärtäminen.  

 CultureDQN ohjelman toteuttaminen kulttuurisesti tärkeimmissä destinaatioissa.  

 Myytävässä muodossa olevan tuotetarjonnan laajentaminen teeman painopisteissä. 

 Kohderyhmien parempi tunteminen (asiakasymmärrys)  ja huomioiminen tuotteistuksessa ja uusien 
kohdemarkkinoiden (mm. Kiina) tarpeisiin räätälöidyn tarjonnan kehittäminen.  

 Kulttuurisisältöisten tuotteiden näkyvyyden lisääminen markkinointiviestinnässä. 

 

4.2 Imagolliset tavoitteet 

 
 Kulttuurilliset sisällöt vahvistuvat Suomen maakuvassa ja matkailumaakuvassa kansainvälisillä 

matkailumarkkinoilla. 

 

4.3 Määrälliset tavoitteet  
 

 Kulttuuristen tuotteiden näkyminen matkanjärjestäjien tuotannossa kasvanut 10 % 
o Lähtötilanne: ”Kulttuuristen tuotteiden osuus matkanjärjestäjien tuotetarjonnasta” (Trade 

Follow-up 2013)  
 Saksassa 2,2 %  
 UK:ssa 4,8 % 
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 Ranskassa 2,1 % 
 Moskovassa 0,1 % 
 Pietarissa 3,0 % 

 Ammatillisesti hoidettujen museoiden ulkomaisten kävijöiden määrä nousee 5 % 
o Lähtötilanne: 455 214 ulkomaista kävijää v. 2011 (Museotilasto) 

 Finland Festivalsin tapahtumien kävijämäärä nousee 5 % 
o Lähtötilanne: 1 877 800 (kokonaiskäyntimäärä Finland Festivals jäsenfestivaalien 

käyntitilasto) v. 2012 

 Laatutonni Culture DQN koulutuksen läpikäyneitä destinaatioita on 10 kpl v. 2018 * 
o Lähtötilanne: v. 2013 yksi alue 

 Käynnit VisitFinland.com:in kulttuurisisältöisissä artikkeleissa ja directoryssä lisääntyvät 10 % /vuosi 
o Lähtötilanne: v. 2013. Määritellään, kun tilastotieto saatavissa (v. 2014 alussa) 

 
*  Culture DQN® (Destination Quality Net) -ohjelma on kulttuuripainotteinen laatuohjelma, joka sopii 
erinomaisesti verkostolle tai alueelle, jossa on sekä kulttuuri- että matkailutoimijoita. Ohjelman aikana 
kulttuuri- ja matkailutoimijoille muotoutuu yhteinen kieli ja yhteistyömalli, joka kasvattaa molempien 
toimijoiden osaamista kulttuurimatkailusta. Laatukoulutuksen toteuttaa Haaga-Perho. 
 

5. Seuranta ja mittaaminen 

 Trade Follow-Up - MEK 
 Museoiden kävijämäärät – Museotilasto; Museovirasto  
 Tapahtumien kävijämäärät – Finland Festivals 
 Haaga-Perhon koulutus 
 Laatutonni DQN järjestelmä   
 VisitFinland.com kävijäseuranta  

 
 

6. Strategian keskeiset periaatteet ja linjaukset  

6.1 Kohderyhmä 

Kohderyhmä on MEKin määrittelemän Suomen kohderyhmän mukaisesti:   

 Modernit humanistit Euroopassa, lähinnä Saksa, Ranska, UK, Benelux, Itävalta, Sveitsi, Italia, 
Espanja sekä Kiinassa ja Japanissa.  

 Venäjällä lisäksi laajempi: 25 – 55-vuotiaiden keskiluokka, joilla mahdollisuus matkustaa ulkomaille. 
Pietari, Moskova ja Venäjän miljoonakaupungit Euroopan puoleisessa osassa. (Liite 3) 

Kulttuurimatkailussa myös kotimaan matkailijat muodostavat tärkeän kohderyhmän.   

Modernien humanistien tarkempi kuvaus löytyy liitteestä 2. 

6.2 Temaattiset painopistealueet 

Temaattisilla painopistealueilla tarkoitetaan teeman strategisia keihäänkärkiä, joita painotetaan 
kehittämisessä erityisesti, mutta kuitenkin muuta tarjontaa unohtamatta. Kehittämisen lähtökohtana on 
edistää kulttuurin matkailullista tuotteistamista ja lisätä kulttuuristen elementtien sisällyttämistä muihin 
matkailutuotteisiin, kuten luontomatkailuun ja kesäaktiviteetteihin Culture in Nature- yhdistelminä tai 
myös muihin teemoihin kuten hyvinvointi ja talvi. Kohderyhmämme Modernit humanistit edellyttävät 
matkakohteen tarjoavan monipuolisesti kulttuurillisia elämyksiä, aktiviteettejä, luontoa ja mahdollisuutta 
päästä kokemaan paikallista elämäntapaa sellaisena kuin se aidosti on. Kulttuurillisia elementtejä on syytä 

http://www.haagaperho.fi/liiketoiminnan-kehittaminen/verkostojen-kehittamispalvelut/dqn%C2%AE-ja-dmn%C2%AE-%E2%80%93-matkailukeskusten-ja-aluei
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lisätä kaikkeen matkailutarjontaan ja olennaista on muodostaa monipuolisia, asiakkaiden tarpeiden 
mukaan joustavia palvelupaketteja. Tuotteiden räätälöinti entistä tarkemmin erilaisten asiakastarpeiden ja -
ryhmien mukaan on erittäin tärkeää.  

Painopisteet:  

 Suomalainen elämäntapa ja ns. paikan tuntu (sense of place) - paikan ja paikallisuuden 
kokemuksen vahvistaminen ja sen tuotteistamisessa esim. luontosuhde, suomalaisten suhde järviin 
ja mereen, sosiaaliset käytännöt (saunatavat, saunakulttuuri, rituaalit, juhlat, suullinen perintö ja 
niistä kumpuava suomalaisuus)., omaleimaisuus. Se tarkoittaa myös tutustumista suomalaisiin 
ihmisiin, paikallisuuteen, nykypäivän moderniin kaupunkilaiselämään, urbaaniin kulttuuriimme, 
kulttuuriperintöömme (sis. kalevalaisuus), historiaan ja tarinoihin ja näiden elämyksellistä 
kokemista sekä kaupungissa, että maaseudulla: (Live like a local). 

 Ruoka – lähiruoka, villiruoka, suomalainen ja paikallinen ruoka, suomalainen ja skandinaavinen 
ruokakulttuuri, ruuanlaittotavat, ruokaperinteet, elämyksellisyys ja osallistaminen. Ruoan myötä 
matkailija pääsee helposti kokemaan kohdemaan kulttuuria ja paikallisuutta. Ruokatarjonnan 
kehittäminen uusien kohderyhmien tarpeisiin.  

 Design (myös muoti) ja arkkitehtuuri (sisältäen mm kaupunki/vihersuunnittelun) ja sen vaikutukset 
muissa elämänalueissa (toimivuus, turvallisuus, suomalaisuus). 

 Luovan talouden tietyt nousevat ja potentiaaliset sektorit: elokuva, musiikki (rock, uusi klassinen,) 
pelit, käden taidot, sarjakuva. Luovien alojen toimijat tuovat matkailutuotteisiin lisäarvoa 
elämyksellisyyden, tarinallisuuden tai esim. persoonansa kautta.  

 

Kaikkea kehittämistä koskevat painopisteet:  

 Kestävän kehityksen periaatteiden huomioiminen toimijoiden toimesta kautta linjan (ekologinen, 
sosiaalinen, taloudellinen) 

 Laadun kehittäminen ja yhtenevän laatukäsityksen luominen   

 Osallistaminen, elämyksellisyys, tarinallisuus 

 Aitous (ja alkuperäinen) arvomaailmaksi 
 

Lisäksi kaikessa matkailun kehittämisessä tulisi huomioida  

 esteettömyys 

 saavutettavuus, sekä fyysinen että esim. sähköinen (mobiili- yms. palvelut) 

 kohderyhmätuntemus ja palvelumuotoilu (service design)  

 yhteensopivuus Suomen matkailullisen maakuvan kanssa 
 

6.3 Kehittämistä vaativat strategiset osa-alueet ja toimenpiteet  

Kulttuurimatkailun kehittämistä tulee jatkaa sekä konkreettisella tuotekehitystasolla että tehokkaamman 

organisoitumisen, välittäjäportaan, verkostojen ja yhteistyön osalta. Strategiakaudella tulee keskittyä 

vahvasti jo myynti- ja markkinointitoimenpiteitä vauhdittaviin toimiin ja tärkeimpänä tavoitteena on 

kaupallistaa kulttuurisisältöjä kansainvälisen matkailun tarpeisiin sopivaksi. Kannustus ketterään kokeiluun 

kaikilla kehitettävillä osa-alueilla voisi olla uusi ajatusmalli kehitystyön realisoitumiseen.  

 

Kulttuuritarjonnan osuutta tulee vahvistaa myös eri matkailumuodoissa, esim. lyhytlomien ohjelmissa. 

Tällöin tuetaan vahvasti myös uudenlaisia ja yllättäviäkin esitystapoja, esittävää taidetta jne. Matkailun 
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alue- ja muita organisaatioita kannustetaan nostamaan tällaisia piirteitä esille omassa työssään. Matkailun 

toimijoiden kulttuurista osaamista ja keskinäistä yhteistyötä vahvistetaan ja eri toimialojen ymmärrystä 

toisistaan edistetään. Kulttuurikohteiden laadun edistäminen ja asiakastuntemuksen kerryttäminen – 

etenkin MoHu kohderyhmän osalta - ovat tärkeitä tarjonnan kehittämisessä asiakaslähtöiseksi. Kulttuuriin 

pohjautuvien matkailutuotteiden sähköinen saatavuus varmistetaan. Paikallisen ja alueellisen kulttuurin 

esiintuomisessa toimitaan kestävän matkailun pohjalta, jolloin erityisesti kiinnitetään huomiota kulttuurisiin 

ja sosiaalisiin tekijöihin. 

Keskeiset kulttuurimatkailun kehittämisalueet ovat: 

Tuotekehitys: 

 Jo luotujen työkalujen aktiivinen hyödyntäminen tuotteistusprosessissa. 

 Asiakkaan mahdollisuus kokea suomalainen elämäntapa, paikallisten vahvuuksien 

tunnistaminen ja esiin nostaminen matkailijoita osallistamalla (muistijälki suomalaisesta 

kulttuurista). 

 Kulttuurin ja luonnon tai kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdistäminen (Culture in Nature) 

 Lifestyle-trendien (itse tekeminen, osallistaminen) hyödyntäminen. 

 Kulttuurireitit - olemassa olevien reittien matkailullinen hyödyntäminen ja tuotteistus, 

ratkaisumallit reittitiedon ylläpitoon. 

 Ruoka-teema – ruuan paketointi näkyväksi osaksi tuotteita, kommunikointi, markkinointi. 

Ruokateemaisten tuotteiden kehittäminen. 

 Laatu - kulttuuritoimijoiden ja matkailutoimijoiden yhteisen laatukäsityksen luominen kv-

asiakkaan tarpeita vastaavaksi. 

 Asiakastuntemus ja sen peilaaminen tuotteisiin, syvemmälle asiakkaiden (modernien 

humanistien tai uusien kohdemarkkinoiden) tarpeisiin. 

 Tuotekehityksen ohjaaminen moduulipohjaiseen ja verkostomaiseen tuotekehitykseen. 

(perustuote pysyy samana, moduleilla voi vaihdella trendien ja kohderyhmän mukaan). 

 Yli toimialojen ulottuva yhteistyö ja tuotteiden hyödyntäminen, esim. vastuullisuus 

luomulihakarjatilalla 

 

Tuotekehityksen osa-alueeseen liittyvät konkreettiset toimenpiteet käsittävät:  

 

 

 

Kehittämisalue: Tuotekehitys  
Toimenpiteet 

Vastuutaho/ 
rahoitus 

Tuotettujen työkalujen ja tiedon tehokas jalkauttaminen eri kanavia 
käyttäen, uusien jalkauttamiskeinojen kehittäminen. 

MEK, CF, valtak. yhteistyötahot, 
Aluekoordinaattorit, 
aluehankkeet 

Elämäntapaa avaavien tuotteiden kehittäminen. Osallistaminen, 
muistijälki suomalaisesta kulttuurista.  

T&K-hankkeet, kehittäjä-
organisaatiot, yritykset 
 

Kulttuuria ja luontoa yhdistävien teemojen tuotteistus ja paketointi. Yritykset, incoming-toimijat, 
Digi-toimijat 
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Kantavien ylläpitoratkaisujen löytäminen reiteille. Myös 
ylimaakunnalliset, joilla houkutellaan kulkemaan pidempiä matkoja 
ympäri Suomea (vrt. Lakeland Routes). EU:n kulttuurireittiverkoston 
mahdollinen hyödyntäminen Suomessa.  

Hankkeet, matkailutieyhdistykset, 
maakuntien liitot, Tiehallitus 

Ruokatarjonnan kehittäminen uusien kohderyhmien tarpeisiin.  
Ruokahankkeiden tulosten vieminen toimijoiden hyödynnettäväksi 
sekä ruoka-kulttuurin yhdistäminen muihin matkailutuotteisiin. 
Ruokateeman tekeminen toiminnallisemmaksi (ruokakurssit). 
Villiruuan ja lähiruuan hyödyntäminen.  

Ruokapalveluyritykset 
Ravintolat 
Hankkeet 
Ruoka-teeman kehittäjät 

Valtakunnallisten kulttuurimatkailun tuotesuositusten luominen ja 
jalkauttaminen. Laadunkehittämisohjelmien käyttöönoton lisääminen 
CultureDQN ohjelman toteuttaminen kulttuurisesti tärkeimmissä 
destinaatioissa.  

CF, Haaga-Perho 
Alueorganisaatiot 
Hankkeet 

Teemaa ja painopisteitä koskevan tutkimustiedon tuottaminen 
kohderyhmien erityispiirteistä ja kulttuuritarjonnan kiinnostavuudesta 
etenkin uusilla markkinoilla Kiina ja Japani. 
Uusien kohderyhmien ja kohdemarkkinoiden tarpeiden mukaisten 
uusien tuotteiden ja tuoteideoiden kehittäminen. Esim. Venäjän 
markkinoita kiinnostavaan yhteiseen historiaan, ruokakulttuuriin, 
musiikinhistoriaan liittyvien tuotteiden tuotteistaminen.  
Ruokateemaan erikoistuneiden matkanjärjestäjien kartoitus. 

Tutkimuslaitokset,  
MEK 
Matkailuyritykset 
Kulttuuritoimijat Hankkeet 

Tuotteiden myyntikelpoistaminen jakelukanaviin erityisesti 
sähköiseen myyntiin. Tuotekorttiajattelu.  

Myyjätaho, palveluntuottajat, 
hankkeet 

Muiden toimialojen luomien mahdollisuuksien tunnistaminen 
tuotekehityksessä (esim. peliteollisuus, luomutuotanto, metsänhoito).  

Tuotekehityshankkeet, yritykset 

 

 

Yhteistyö ja verkostot 

 Kulttuurimatkailun verkoston ja organisoitumismallin jalostaminen ja vakiinnuttaminen 

erityisesti tuotteistamista ja myyntiä palvelevaksi (myyjä-tuottaja-linkin tehostaminen), 

aktivointi erityisesti aluetasolla, yhteistyön lisääminen, verkostot, työnjako, työkalujen 

jalkautus. 

 Uudet verkostot ja laajentaminen kv-tasolle strategisen kumppanuuden näkökulmasta. 

 

Yhteistyö ja verkostot osa-alueeseen liittyvät konkreettiset toimenpiteet käsittävät:  

 

Kehittämisalue: Yhteistyö ja verkostot 
Toimenpiteet 

Vastuutaho/ 
rahoitus 

Kulttuurimatkailun valtakunnallisen CF-ohjelman rahoituksen 
varmistaminen ja kehittämismallin (aluekoordinaattorimallin kautta 
yhteistyön vahvistaminen kulttuuri- ja matkailutoimijoiden kesken) 
organisoituminen, jatkumisen varmistaminen, laajentaminen. Myyjä-
tuottaja-ryhmien etablointi esimerkiksi organisoitumisselvityksen 
(Haaga-Perho) tuloksia hyödyntäen. Kulmat.fi –sivuston jatkuminen. 

MEK 
OKM 
CF 
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Yli toimialarajojen ulottuvien verkostojen ja suhteiden rakentaminen 
edistämään tuotekehitystä ja markkinointia. 

Kaikki toimijat 

 

 

Näkyvyys ja myyntikanavat 

 Kulttuuristen elementtien näkyvyyden lisääminen markkinointiviestinnässä. Yritysten ja 

kulttuuritoimijoiden aktiivisempi osallistuminen kv-markkinointiin ja sen kustannuksiin, 

Suomen maakuvan vahvistaminen kulttuurin kautta.  

 Myynti- ja välittäjäportaan toiminnan kehittäminen tuotetarjonnan paketoinnin ja 

matkanjärjestäjäyhteistyön mahdollistamiseksi. 

 Myytävässä muodossa olevan tuotetarjonnan laajentaminen ja systemaattinen vienti 

jakelukanaviin. 

 Matkailun liiketoiminnan (provisiot, jakelutiet, aikataulut) osaamisen lisääminen 

kulttuuritoimijoiden keskuudessa. 

 

Näkyvyys ja myyntikanavat osa-alueeseen liittyvät konkreettiset toimenpiteet käsittävät:  

 

Kehittämisalue: Näkyvyys ja myyntikanavat 
Toimenpiteet:  
 

Vastuutaho/ 
rahoitus 

Näkyvyyskampanjat, joissa kulttuurisisältöiset tuotteet pääosassa. 
Suomen matkailullisen kuvan vahvistaminen ulkomailla tehtävän eri 
kulttuuritahojen (esim. kulttuuri-instituutit) yhteistyön kautta ja 
näkymällä myös matkailullisesti kulttuuritapahtumissa ulkomailla 
(esim. Cannesin filmifestivaalit, Nordic Film Festival Pariisissa). 
Yli toimialarajojen ulottuva yhteistyö esim. pelialan kanssa. 
Materiaalin tuottaminen kohdemarkkinoiden kielillä, esim. venäjä, 
kiina.  
Teema- ja juhlavuosien hyödyntäminen (Sibelius, Tove Jansson, Suomi 
100v.). 
 

Yritykset, muut tuotteiden 
myyntitahot, MEK 

Tuottaja/välittäjätoiminnan kehittäminen kartoittamalla 
potentiaaliset myyntitahot. Tuottaja/välittäjätoiminnan 
synnyttäminen mm. kohdistamalla hankerahoituspäätökset 
vastaavasti. Myyntitahojen sitominen tuotteistusprosessiin. Jo 
olemassa olevien sähköisten kanavien kartoitus (missä toimii jo hyvin). 
Huomioitava esim. hankerahoituspäätöksissä.  

CF 
ELY-keskukset 

Uusien tuotteiden lanseeraus erit. individuaalimatkailijoita palveleviin 
myyntikanaviin: työkaluina VF-toimenpiteet, CF- ja OF-toimenpiteet ja 
jakelukanavakartoitukset.   
Matkanjärjestäjien ja lehdistön tutustumismatkat. 
 

Yritykset, muut tuotteiden 
myyntitahot, MEK, CF 

Kaupallisen/matkailullisen osaamisen lisääminen koulutuksella; 

koulutustarjonnan markkinointi. 

Hankkeet, Haaga-Perho, 
Koulutuslaitokset 
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Seuranta 

 Tilastoinnin, mittaamisen ja dokumentoinnin kehittäminen.  

 

Seurannan osa-alueeseen liittyvät konkreettiset toimenpiteet käsittävät:  

 

Kehittämisalue: Seuranta 
Toimenpide  
 

Vastuutaho/ 
rahoitus 

Tilastointia koskevan museopilottihankkeen tulosten levittäminen 
muiden toimijoiden käyttöön.   

CF, CF-aluekoordinaatio, valtak. 
kulttuuritoimijat 

 

 

7. Päämarkkina-alueet  

Päämarkkina-alueet noudattavat Matkailun edistämiskeskuksen linjauksia Suomen matkailun 

kohdemarkkinoista. Kulttuurimatkailutuotteille potentiaaliset markkina-alueet ovat:  

 Venäjä  

 Saksa, Ranska, Iso-Britannia, Italia, Espanja, Benelux  

 Japani, Kiina  

 

8. Strategian toteuttamisen kannalta keskeiset toimijat ja heidän roolinsa 

 Culture Finland katto-ohjelma 
- valtakunnallinen koordinaatio ja aluekoordinaattoriverkoston ylläpito, työkalut 

 Culture Finland aluekoordinaatioverkosto 
- alueellinen koordinaatio matkailu- ja kulttuuritoimijoiden välillä, kehittäminen ja jalkautus 

 Alue- ja muut matkailun organisaatiot 
- tiedotus, projektien käynnistäminen tarvittaessa, tuotteiden kokoaminen, laatutason 

valvominen yhteisten kriteerien pohjalta, yhteistyön koordinointi alueella, tuotekehityksen 
tukeminen, alueellisten erityispiirteiden esiin tuominen, toimenpiteiden toteutumisen 
edistäminen ja niiden koordinointi 

 Hankkeet 

 Matkailuyrittäjät 
- tuotekehitys, myynti, markkinointi 

 Kulttuuritoimijat, -organisaatiot jne. 
- kehittäminen, jalkautus, tiedotus, projektien liikkeelle laitto, tuotteiden kokoaminen, 

laatutason valvominen yhteisten kriteerien pohjalta, tuotekehitys 

 Kulttuurin tuottajat 
- ovat vastuussa omasta tuotekehityksestään ja tuotteiden liittämisestä matkailutarjontaan. 

Tuottajat vastaavat oman/omien tuotteensa/tuotteidensa osalta laadusta. MEK tukee 
kehitystyötä valtakunnallisesti ja matkailuorganisaatiot aluetasolla. 

 MEK 
- linjaukset, koordinaatio, tutkimus, markkinointi 

 Tutkimus ja koulutuslaitokset (yliopistot, AMK)   
- tutkimustieto 
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 OKM, TEM, UM, YM  
- rahoituksen suuntaaminen, linjaukset 

 

9. Tutkimustarpeet 

Tuotteistamisen ja markkinoinnin kehittäminen on vaikeaa tarvittavien lähtötilanteen perustietojen 

puuttuessa. Tapahtumat, käyntikohteet jne. eivät tilastoi erikseen ulkomaalaisia asiakkaitaan. Syynä on 

mm. sopivan menetelmän puuttuminen. Strategiakauden aikana tavoitteena on luoda tarvittavia 

kulttuurimatkailun seurantamenetelmiä yhdessä muiden kulttuurimatkailun toimijoiden kanssa.  

 Uusia tutkimustarpeita kohdistuu mm kuluttajaprofiileihin Aasian kohdemarkkinoilla Japanissa ja Kiinassa, 

kulttuurin kuluttamiseen eri matkailumuodoissa sekä asiakastiedon ja laadullisen kokemuksen 

mittaamiseen ja seurantaan. Tutkimustarpeina on tunnistettu seuraavat:  

 Tilastointi – kävijätutkimukset kohteissa, kulttuurillisten matkailutuotteiden asiakasmäärät, 

trade follow up-kartoitus 

 Kuluttajaprofiilit Aasian kohdemarkkinoilla Japanissa ja Kiinassa 

 Kulttuurin kuluttaminen/merkitys eri matkailumuodoissa ja painopisteet (kiertomatkailu, 

bussimatkailu, risteilymatkailu, mökkimatkailu)  

 Asiakastiedon ja laadullisen kokemuksen tutkiminen – pilottikohteet esim. uudet tuotteet 

 Matkailureittien asiakasmäärät, kulutustapa (osareitti vs. koko reitti) ja kulttuurin asema 

niissä. 

 

10. Jakelukanavat, myynti ja markkinointi 

Matkailun edistämiskeskuksen markkinointitoiminta painottuu Suomen matkailumaakuvan luomiseen ja 

kirkastamiseen. Suomen matkailubrändin työstäminen on osa laajempaa Suomi -brändityötä, jossa 

Matkailu-Suomen brändi koostuu neljästä C:stä (credible, contrasts, creative, cool). Se korostaa aitoutta, 

erilaisuutta valtavirroista ja suomalaisuutta. Tämä viestitään markkinointiteemoina, jotka ovat 

motiivipohjaisia ja näin lähempänä kuluttajien ajatusmaailmaa. Yhtenä kolmesta teemasta on Cultural Beat, 

jonka alla esitellään kulttuurituotteita. Myös muihin MEKin markkinointiteemoihin (Wild&Free ja Silence 

Please) voidaan sisällyttää teemaan sopivia kulttuurimatkailutuotteita. Suomalaisen kulttuurin 

erityislaatuisuus tuodaan esiin vahvistamalla kulttuuristamme kumpuavia maailmanlaajuisia ilmiöitä kuten 

design, joulu, musiikki ja herkullinen suomalainen ruoka. Tuotteina halutaan tuoda esille esim. suomalainen 

elämäntapa, metallimusiikki, joulupukki ja festivaalit.  

Kulttuuri on näkyvästi osa Suomen matkailubrändiä ja eri kulttuurielementtien huomioiminen on oleellista. 

Nyt strategiassa määritellyt painopistealueet vastaavat Matkailun edistämiskeskuksen markkinoinnin 

linjauksia ja näkyvät Suomen ainutlaatuisina kulttuurisina vahvuuksina. Kulttuurimatkailun markkinointi 

noudattaa matkailullisen Suomi-brändin mukaista ilmettä ja kulttuurimatkailutuotteiden 

näkyvyystoimenpiteet toteutetaan VisitFinland markkinointiin integroituna.   

Maabrändin syntymisen ehto on kuitenkin yhdenmukainen viestintä ja tekeminen. Koko Suomen 

matkailuelinkeinon tiivis sitoutuminen yhteiseen brändilupaukseen on yksi onnistumisen edellytyksistä. 
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Matkailukeskuksia ja -keskittymiä rohkaistaan tuomaan kulttuurikohteitaan ja alueellista kulttuuriaan 

omassa markkinointiviestinnässään rohkeammin esille.  Kulttuurin laajempaa ymmärtämystä tarvitaan, 

jotta se pystytään nostamaan näkyväksi vetovoimatekijäksi matkailutarjontaan.  

Kv -markkinointiin sopivat tuotteet valikoituvat tuote- ja laatukriteereiden perusteella. Alue- ja muut 

matkailun organisaatiot sitoutetaan teeman kv-markkinointiin.   

Uusia jakelu- ja myyntikanavia kehitetään ja etsitään kohdennetusti päämarkkina-alueilla. 

Matkanjärjestäjäkentässä hyödynnetään erityisesti erikoismatkanjärjestäjiä. Kulttuurin näkyvyyttä/osuutta 

matkailutarjonnassa nostetaan Internetissä hakukoneoptimoinnein ja selkein hakusanoin.  

Tärkeimmät jakelukanavat ovat: 

1. VisitFinland-verkkopalvelu, jossa kärkituotekokonaisuudet esitetään selkeästi ja veto-voimaisesti 

erityisesti life style-otsikointia korostaen pääkohderyhmän vaatimuksia vastaten.  

2. Kulttuurista kiinnostuneille kohdennetut matkanjärjestäjät ja näiden nettisivustot,  portaalit, blogit, 

teemoihin keskittyneet nettisivut, yhdistysten nettisivut, sosiaalisen median yhteisöt ja kanavat ja muut 

sähköiset myyntikanavat.  Ns. heimojen merkitys tulee kasvamaan huomattavasti (ohjaus oikeille 

nettisivustoille, joissa eri alojen harrastajat ja teemoista kiinnostuneet vaihtavat mielipiteitään blogeissa ja 

yhteisöissä) 

3. Erikoistuneet matkanjärjestäjät ja incoming -toimistot. Uusia yhteistyökumppaneita etsitään ja 

yhteistyötä heidän kanssaan kehitetään kohdennetusti päämarkkina-alueilla. 
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LIITE 1 

 

1 Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -toimintaohjelma 

Opetus- ja kulttuuriministeriön puheenjohdolla toimi vuosina 2007 – 2013 laajapohjainen työryhmä, joka 

laatimansa Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen -toimintaohjelman 2009 – 2013 mukaisesti käynnisti 

kulttuurimatkailua edistäviä kehittämistoimia. Toimintaohjelma täydensi Suomen matkailustrategian 

vuoteen 2020 ja sen pohjalta annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen toteuttamista sekä Suomen 

kulttuuriviennin kehittämisohjelmaa 2007 – 2011. Ohjelma osaltaan edisti hallitusohjelmien tavoitteita 

vahvistaa kulttuuriyrittäjyyttä, luovaa taloutta, kulttuurivientiä ja Suomen maakuvaa.  

 

Toimintaohjelman kehittämistoimet ovat edistäneet kulttuuritarjontamme tuotteistamista matkailun 

käyttöön. Kehittämistoimien toteuttamisessa painottuivat kulttuurin matkailullista tuotteistamista tukevien  

selvitysten tuottaminen sekä rakenteiden luominen ja vahvistaminen. Ohjelma lisäsi varsinkin 

kulttuurialoilla toimivien tietoisuutta ja ymmärrystä kansainvälisen matkailun toimintamekanismeista.  

 

Toimintaohjelman tuloksia olivat mm:  

 Tietopohjan ja tilastoinnin vahvistaminen 

Vuosina 2008 - 2013 valmistui 15 kulttuurimatkailua koskevaa selvitystä, jotka kuvaavat 

kulttuurimatkailun erityispiirteitä, vahvistavat osaamista ja aktivoivat toimijoita kulttuurin 

matkailulliseen tuotteistamiseen. Tilastoinnin kehittäminen osoittautui vaikeaksi tehtäväksi, joka 

vaatii vielä panostusta.  

 Tuotekehitysmallin kehittäminen 

Kehittämistoimen tavoitteena oli edesauttaa menetelmien ja välineiden luomista kulttuurin 

toimialojen ja matkailuelinkeinon väliselle yhteiselle tuotekehitystyölle. Tähän liittyen edistettiin 

valtakunnallisten ohjelmien ja hankkeiden toteuttamista. Merkittävimmät ovat kulttuurimatkailun 

katto-ohjelma, Culture Finland ja kansallinen Kulttuurin ketju -hanke, jonka yhteydessä rakennettiin 

kansallinen Culture DQN* -kulttuurimatkailun laatuohjelma ja www.kulmat.fi – kulttuurimatkailun 

verkkoyhteisö. 

 Tuottaja- ja tuottamotoiminnan kehittäminen 

Kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen pullonkaulaksi on todettu toimivan tuotantorakenteen 

puuttuminen. Kulttuurimatkailun katto-ohjelma, Culture Finland, on tuottanut oppaan 

(Matkailuteos, 2012), jossa avataan kulttuurituotteiden matkailullisen tuotteistamisen 

kokonaisuutta ja kuvataan erilaisia tuotantorakenteita.  

 Suomen kulttuurisen maaidentiteetin vahvistaminen 

Matkailun edistämiskeskuksen vuonna 2010 teettämät tutkimukset Suomen tunnettuudesta ja 

vetovoimaisuudesta osoittavat selvää mielenkiintoa Suomen kulttuurimatkailutarjontaa kohtaan. 

Kevään 2012 aikana Matkailun edistämiskeskus selvitti kuudessa Euroopan maassa ns. modernien 

humanistien matkailumotiiveja, odotuksia ja tarpeita.  

 Kulttuuritapahtumien matkailullinen kehittäminen 

Kulttuuritapahtumien kansainvälistymisen tueksi Finland Festivals ry on käynnistänyt kansainvälisen 

matkailuhankkeen, jonka tavoite on lisätä ulkomaalaisten matkailijoiden kiinnostusta suomalaisia 

kulttuuritapahtumia kohtaan. Kulttuurin kansainvälisten suurtapahtumien kuten Turku 2011 

http://www.kulmat.fi/


23 
 

Euroopan kulttuuripääkaupunki ja Helsinki vuoden 2012 Maailman designpääkaupunki (WDC) 

yhteydessä toimeenpantiin matkailun edistämis- ja kehittämistoimia.  

 Yhteistyön ja verkostoitumisen vahvistaminen 

Kulttuurimatkailuklusteri pitää sisällään monenlaisia toimijoita. Lähentymistä tapahtui kulttuurin 

toimialojen ja matkailuelinkeinon välillä, mutta myös kulttuurin toimialan sisällä kulttuurimatkailun 

kehittämiseen liittyen.  

 Euroopan unionin ja kansainvälisten organisaatioiden toimien hyödyntämisen lisääminen 

Toimintaohjelman toteuttamisen yhteydessä selvitettiin EU:n kulttuuri- ja matkailupolitiikan 

kulttuurimatkailua koskevaa yhteistyötä, Euroopan neuvoston Kulttuurireitti -ohjelmaa (Cultural 

Routes) sekä Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuuden ja EU:n Itämeri-strategian 

matkailuhankkeita. 

 

2 Culture Finland katto-ohjelma 

Kulttuurimatkailun valtakunnallinen katto-ohjelma, Culture Finland (CF), on toiminut vuodesta 2011 

kulttuurimatkailun valtakunnallisena koordinoijana erityisesti tuotekehityksen edistämisessä. Culture 

Finland -ohjelman tavoitteena on lisätä Suomeen suuntautuvaa ja Suomessa tapahtuvaa kulttuurimatkailua 

edistämällä kulttuuri- ja matkailualoilla toimivien tahojen yhteistyötä uusien, houkuttelevien 

kulttuurimatkailutuotteiden ja -palveluiden synnyttämiseksi. Tärkeimpänä tehtävänä on kulttuurillisten 

elementtien sisällyttäminen matkailutuotteisiin. Culture Finland on Matkailun edistämiskeskuksen 

ohjauksessa toimiva kokonaisuus, jota hallinnoi Finland Festivals ry. Vuonna 2013 opetus- ja 

kulttuuriministeriön lisäksi toimintaa tukee MEK.  Toiminnan vaikuttavuutta lisättiin vuoden 2013 aikana 

pilotoimalla nk. verkostotiimimallia, jossa projektipäällikön lisäksi 10 pilottialueella toimii CF-

aluekoordinaattori.  

Culture Finland katto-ohjelman ensimmäisen vuoden (2011) tuloksina käynnistettiin yhteistyö kulttuuri- ja 

matkailutoimijoiden välillä sekä uuden toimintamallin luominen. Vuonna 2012 yhteistyötä olemassa olevien 

kumppaneiden kanssa syvennettiin. Painopiste oli tuotekehityksen ja alueellisen yhteistyön tukemisessa. 

Koordinoinnin piirissä olevien hankkeiden kokonaismäärä nousi 55 hankkeeseen ja CF-Keko verkostoon 

kuului yli 80 toimijaa. CF-katto-ohjelma tuotti mm. käytännönläheisen oppaan kulttuurimatkailutuotteen 

kehittämisestä sekä markkinatietoa jakelukanavista.  

3 Kansallinen Kulttuurin ketju -hanke   

Kansallinen Kulttuurin ketju -hanke vuosina 2009 – 2011 pohjusti kulttuurimatkailun valtakunnallista 

kehittämistyötä luomalla työkaluja mm. laatutyöhön ja tuotekehitykseen. Hankkeessa kehitettiin Culture 

DQN -kulttuurimatkailun laatuohjelma matkailukeskittymille ja rakennettiin kulttuurimatkailun 

tuotekehityksen prosessimalli, laatutesteri kulttuurimatkailukohteille ja muita kulttuurimatkailun 

kehittämisen työkaluja, jotka löytyvät kulmat.fi -palvelusta.  

4 Helsinki World Design Capital 2012 tulokset  

Vuosi tuotti Helsingille ja Suomelle näkyvyyttä ulkomaisessa mediassa. Kansainvälisiä mediaosumia oli lähes 

8 000 noin sadassa eri maassa, mikä on poikkeuksellisen paljon. Helsingin majoitusliikkeissä kirjattiin 

designpääkaupunkivuonna hieman parempi tulos kuin ennätysvuonna 2011, mutta kasvu jäi 0,1 prosenttiin. 

Majoitusmyynnin arvo kasvoi kuitenkin 8 prosenttia ja nousi uuteen ennätykseen, 233 miljoonaan euroon. 
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Huonekäyttöaste säilyi vuoden 2011 tasolla 70 prosentissa. Ulkomaalaisten osuus kaikista yöpymisistä pysyi 

ennallaan 54 prosentissa. Designpääkaupungin myötä saadun näkyvyyden uskotaan vaikuttavan 

positiivisesti Helsingin matkailuun vielä lähitulevaisuudessakin. Lisäksi Helsinki sai 

designpääkaupunkivuodesta lukuisia pysyviä käyntikohteita matkailun vetonauloiksi.  

5 Turku Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011 tulokset 

Turun kulttuuripääkaupunkivuoden arviointitutkimuksen mukaan vuosi 2011 oli hyvä tiennäyttäjä tuleville 

kulttuuripääkaupungeille hyvinvointia korostavalla ja ihmisiä osallistavalla ohjelmatarjonnallaan. Vuonna 

2011 yöpymiset Varsinais-Suomessa lisääntyivät 7 % (ulkomaiset yöpymiset +6,2 %) edellisvuoteen 

verrattuna. Matkailijoiden yöpymiset Turussa kasvoivat lähestulkoon yhtä paljon; 6,2 %. Turun saaristokin 

houkutteli 4,7 % enemmän yöpyjiä kuin vuonna 2010. Turun matkailu kasvoi vuonna 2011 noin 16 % 

edeltävästä vuodesta. Turussa vieraili kulttuuripääkaupunkivuonna noin 700 toimittajaa, joista 500 oli 

ulkomaalaisia. Medianäkyvyyden markkina-arvo oli kokonaisuudessaan 57,5 M€ . 
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LIITE 2 

MODERNIT HUMANISTIT TUTKIMUKSEN TULOKSET KULTTUURITUOTTEIDEN OSALTA 

Suomen matkailumaabrändin markkinoinnin kohderyhmä on modernit humanistit (MoHu).  Modernit 
humanistit-tutkimuksessa pyrittiin saamaan tarkempaa tietoa modernit humanistit -kohderyhmän 
rakenteesta sekä siitä, minkälaisia modernit humanistit ovat matkustajina ja miten he suhtautuvat 
erityisesti Suomeen matkailukohteena. Tutkimushankkeen aineisto kerättiin kuudessa maassa: Saksassa, 
Iso-Britanniassa, Ranskassa, Espanjassa, Italiassa ja Hollannissa. 
 
Modernia humanismia määrittävät vastuullisuuden teemat sekä kiinnostus uusia asioita, kulttuureja ja 
ihmisiä kohtaan. Kohderyhmätutkimuksessa nämä arvot yhdistettiin ensimmäistä kertaa matkailijan 
minäkuvaan ja kiinnostukseen suomalaista matkailutarjontaa kohtaan.  Moderniin humanismiin liittyvät 
arvot kulkevat yllättävänkin hyvin käsi kädessä Suomi-kiinnostuksen kanssa.  
 
Kohderyhmä on kiinnostunut vieraista kulttuureista ja uusista kokemuksista. Modernin humanistin 
keskeisin ominaisuus on uteliaisuus ja halu omilla valinnoillaan erottua muista.  Maailman metropolit 
kertaalleen nähnyt ja nautiskeluun taipuvainen löytöretkeilijä edellyttää kohteelta kuitenkin turvallisuutta 
ja laadukkuutta. Keskimääräistä paremmin koulutetut ja toimeentulevat aktiivi-ikäiset matkailijat ovat 
kohderyhmä, jonka huomiota moni Suomen kilpailijamaakin tavoittelee. Tutkimus tuo esille kaksi modernin 
humanistin alasegmenttiä, jotka ovat kiinnostuneita Suomesta matkailumaana. Nämä alasegmentit ovat: 
monipuolinen ja aktiivinen perhesegmentti sekä varttunut kulttuuriorientoitunut matkailijaryhmä. 
 
Kulttuurimatkalle lähtevä moderni humanisti odottaa kohteelta tarjontaa, jota voi kuvata sanoin 
paikallinen, omintakeinen, laadukas ja monipuolinen. Voi myös sanoa, että monet haluavat paikan päälle 
nimenomaisesti päästäkseen nauttimaan paikallisesta kulttuurista, olipa kyse sitten ruoasta, elämäntavasta 
tai arjesta. Käsityötaito ja design käyvät melkein joka toiselle, samoin populäärikulttuuri.  
Joka kolmas korostaa korkeakulttuuria. Se saa kuitenkin populäärikulttuuria vähäisemmän 

kokonaismerkityksen hyvän matkan takaajana.   
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Lähde: ”Modernit humanistit ja matkustaminen Suomeen” MEK 2012, s 62 

Kohderyhmästä erottautui selkeästi myös alasegmenttejä, joista kulttuurimatkailun kannalta kiinnostavin 

on alasegmentti ”Kulturellit individualistit”. Tämän alasegmentin mielestä Suomen kiinnostavimmat 

kulttuuriset aktiviteetit ovat: 

 arkkitehtuuri,  

 vapaa-ajan tapahtumat ja festivaalit,  

 suomalainen ruokakulttuuri,  

 kirjallisuus/valokuvaus/elokuva/kuvataide,  

 paikallinen elämäntapa ja perinne,  

 tutustua suomalaisiin outouksiin,  

 design 

Kohderyhmämme on kuitenkin kiinnostunut kulttuurin ja luonnon yhdistämisestä lomalla, jolloin jatkossa 

on kiinnitettävä huomattavasti enemmän huomioita siihen, ettemme pyri perustamaan vetovoimaa 

yksinomaan kulttuuriin vaan MoHu-kohderyhmämme kannalta tärkeiden vetovoimatekijöiden 

yhdistelmään sekä kulttuurillisten tekijöiden osalta keskittymään aineettomaan kulttuuriperintöön.  

 
Modernit humanistit valitsivat tärkeimmiksi lomaelementeikseen paikallisen omintakeisen 

kulttuuritarjonnan sekä paikalliseen elämäntapaan ja perinteisiin tutustumisen.  
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Modernit humanistitkin liittivät Suomeen voimakkaimmin mielikuvan kauniista luonnosta. (alla kuvio) 

 

 

 

Asioihin, joita Suomessa halutaan kokea, nousi kärkisijoille paikalliseen elämäntapaan ja perinteisiin 

tutustuminen. (kuvio alla) 
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LIITE 3 

TUTKIMUSTIETOA 

 

OECD:n julkaisu The Impact of Culture on Tourism 

OECD:n julkaisussa ”The Impact of Culture on Tourism” todetaan, että kulttuuria ja luovaa taloutta 
hyödynnetään yhä enemmän destinaatioiden kilpailukyvyn ja vetovoiman nostamiseksi. Tutkimus osoittaa 
että vahva yhteys matkailun ja kulttuurin välillä edistää kohteiden vetovoimaa, kilpailukykyä ja 
erottautumista kilpailijoista paikallisilla erityispiirteillä. Kulttuurimatkailu on yksi nopeimmin kasvava 
matkailumarkkina.  (http://www.oecd.org/cfe/tourism/theimpactofcultureontourism.htm ). OECD 
panostaa luovien alojen hyödyntämiseen matkailussa. Culture Finland -katto-ohjelma on valittu mukaan 
OECD:n julkaisuun esimerkillisistä luovien alojen ja matkailun yhteistyötä edistävistä projekteista.  

ATLAS Cultural Tourism Research Programme  

Kulttuurimatkailu on tunnistettu yhdeksi nopeimmin kasvavaksi globaalin matkailukysynnän sektoriksi. 
Tutkimus käsittelee kulttuurimatkailijan motiiveita, käytöstä ja erityispiirteitä. (http://www.tram-
research.com/atlas/presentation.htm)   

EU:n matkailun edistämistoimet 

EU:n matkailun edistämistoimet keskittyvät paljolti kulttuurimatkailun edistämiseen. Mm. EDEN -kilpailu, 
“European Destinations of Excellence” (eurooppalaiset matkailun huippukohteet) edistää kestävää 
matkailua Euroopan unionin jäsenvaltioissa. EDEN on antanut paljon sysäystä myös Suomen 
kulttuurimatkailun kehittämiseen. WILD TAIGA voitti ensimmäisen suomalaisen kilpailun vuonna 2008. 
Valittujen matkailukohteiden tulee tukea yhteiskunnallista vakautta, säilyttää kulttuuria ja säästää 
ympäristöä. EDEN-hanke tukee matkailukohteiden kestäviä toimintatapoja ja ympärivuotista toimintaa. 

Maailman matkailujärjestön (UNWTO) Matkailu ja aineeton kulttuuriperintö (2012)  

Raportin mukaan aineeton kulttuuriperintö ilmenee niissä käytännöissä, ilmauksissa, tiedossa ja taidoissa 
sekä niihin liittyvissä esineissä ja kulttuurillisissa tiloissa, jotka yhteisöt ja yksilöt tunnistavat omaksi 
kulttuuriperinnökseen. Tämä traditioiden yleismaailmallinen rikkaus on nykyisin keskeinen matkailun 
vetovoima. Matkailijat etsivät tapoja kytkeytyä uusiin kulttuureihin kokeakseen aineettoman 
kulttuuriperinnön kirjoa. Nämä kulttuuriset varannot ovat paikallisessa elämäntavassa välittömästi mukana 
mutta samalla – ehkä juuri niiden tavallisuuden takia - niiden erityislaatuisuus saattaa jäädä tunnistamatta 
matkailun markkinoinnissa ja tuotteistamisessa. Tutkimuksessa jäsennetään käytännön toimenpiteitä 
aineettoman kulttuuriperintöön perustuvien matkailutuotteiden työstämiseksi, hallinnoimiseksi ja 
markkinoimiseksi.  

Matkailu Suomeen majoitustilastojen valossa 

2012 oli Suomella ennätysvuosi ulkomaisten matkailijoiden yöpymisissä. Yöpymiset kasvoivat lähes 300 000 
(+5,4 %) 5,8 miljoonaan. Kasvua tuli sekä perinteisesti vahvoilta markkinoilta Venäjältä ja Iso-Britanniasta 
että Aasian dynaamisilta markkinoilta. Epävakainen taloustilanne näkyi eniten Italian ja Espanjan 
merkittävissä matkailun laskulukemissa. Ulkomaalaisyöpymisiä tuli eniten Venäjältä määrän ylittäessä ensi 
kerran 1,5 miljoonan rajapyykin. Tärkeimmistä Suomeen suuntautuvista matkailijamaista japanilaisten 
yöpymiset lisääntyivät kuitenkin eniten, 20,8 prosenttia.  

Country Brand Index (Future Brand 2012)   

http://www.oecd.org/cfe/tourism/theimpactofcultureontourism.htm
http://www.tram-research.com/atlas/presentation.htm
http://www.tram-research.com/atlas/presentation.htm
http://www.tram-research.com/atlas/presentation.htm
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Muun muassa FutureBrand–tutkimuslaitoksen 2012 Country Brand Index vertailussa Suomi sijoittuu 
maailmanlaajuisessa vertailussa sijalle yhdeksän. Kuitenkin mitattaessa historian, taiteen ja kulttuurin 
vaikuttavuutta Suomen sijoitukset heikkenevät selvästi. Suomen luonto arvioidaan kansainvälisessä 
vertailussa kolmanneksi kauneimmaksi, mutta kulttuurimme vetovoimaisuus heritage & culture on sijalla 16 
ja historiamme sijalla 48. Vuonna 2011 heritage & culture oli sijalla 24, vuonna 2010 ei edes 25 parhaan 
joukossa.  

http://www.futurebrand.com/images/uploads/studies/cbi/CBI_2012-Final.pdf  

 

 

MEKin tutkimus ”KIINNOSTAAKO SUOMI KULTTUURIMATKAILUKOHTEENA?  Kartoitus Iso-Britanniassa, 
Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa ja Venäjällä” tuloksia (MEK A: 167, 2010) 

Kulttuurimatkailun potentiaalitutkimuksessa tarkasteltiin viiden maan kansalaisten ajatuksia 
kulttuurimatkailusta, heidän kulutuskäyttäytymistään kulttuurilomalla sekä heidän halukkuuttaan tulla 
sellaiselle Suomeen. Sen kohderyhmän muodostivat saksalaiset, britit, ruotsalaiset, venäläiset ja 
ranskalaiset kulttuurimatkailua harrastaneet henkilöt. 

Tutkitussa joukossa suosituimmat kulttuurimatkailutuotteet käsittivät kohdemaan ruokaan tutustumista, 
kiertoajeluja, vierailumaan elämäntyyliin tutustumista, vierailuja historiallisiin kohteisiin, vierailut 
perinteisessä maaseutumiljöössä ja vierailut historiallisissa - tai taidemuseoissa.  

 

Lähde: ”Kiinnostaako Suomi kulttuurimatkailukohteena?  MEK A: 167, 2010 s. 22 

http://www.futurebrand.com/images/uploads/studies/cbi/CBI_2012-Final.pdf
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Kaikkiaan 61 prosenttia Suomessa vierailleista vastaajista kertoi, että heidän matkoihinsa oli liittynyt 
kulttuurimatkailun elementtejä. Kun heitä pyydettiin luonnehtimaan, minkälaisista asioista oli ollut kyse, 
tyypillisesti viitattiin sellaisiin kohteisiin ja asioihin kuten museot, kansallisesti tärkeät kohteet, vanha 
rakennus, teatteri, kirkot, konsertit, taidemuseot, kiertoajelut, kulttuurikeskukset, arkkitehtuuri, 
suomalaisen perheen luona asuminen ja oleminen sekä heidän ymmärtämisensä. Venäläisten Suomeen 
tekemiin matkoihin on sisältynyt paljon vierailuja kulttuurikohteisiin ja osallistumista 
kulttuuriaktiviteetteihin. He ovat olleet lähes joka suhteessa tutkitun joukon aktiivisimpia. 

 

Lähde: ”Kiinnostaako Suomi kulttuurimatkailukohteena?  MEK A: 167, 2010 s. 27 

 

 

Maamme kulttuuritarjonta on huomattu. Joka neljäs Suomeen lähtemisestä kiinnostunut 
kulttuurimatkailija piti sitä kiinnostuksen yhtenä syynä. Oheisesta graafisesta esityksestä käyvät ilmi 
Suomen matkasta periaatteessa kiinnostuneiden lisäksi niiden ajatukset, jotka pitävät maatamme 
mielenkiintoisena käyntikohteena ja kuuluvat lisäksi kulttuurimatkailun keskeiseen kohderyhmään 
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Lähde: ”Kiinnostaako Suomi kulttuurimatkailukohteena?  MEK A: 167, 2010 s. 35 

 

Kosketukset suomalaiseen ruokaan, elämäntyyliin ja suomalaisiin ihmisiin sekä paikalliseen miljööseen ovat 
tärkeä vetovoimatekijä mahdollisessa Suomeen suuntautuvassa kulttuurimatkailussa.  
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Lähde: ”Kiinnostaako Suomi kulttuurimatkailukohteena?  MEK A: 167, 2010 s. 42 

 

MEKin tutkimus ”Suomen tunnettuus ja mielikuva: Iso-Britannia, Ranska, Saksa” MEK 2011 

Tutkimuksessa kartoitettiin päämarkkinamaissa kohderyhmän mielikuvaa Suomesta yleisesti sekä 
kohdennettuna Suomen tunnettuutta, harkintaa ja preferenssiä kaupunki- ja kulttuurilomakohteena.  

Kategoriassa preferoidaan klassisia matkailumaita Italiaa, Espanjaa ja Kreikkaa. Suomen preferenssi on 
varsin heikko, vain 1 %, joskin muilla vastaavilla kohdemailla kuten Ruotsilla ja Norjalla preferenssi on Iso-
Britanniassa ja Ranskassa täysin samalla tasolla, Saksassa noin prosenttiyksikön korkeammalla. (kuvio alla) 
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Suomella on kaupunki ja kulttuurilomakohteena paljon potentiaalia, valtaosa vastaajista maittain harkitsisi 
Suomea kaupunki- ja kulttuurilomakohteena. Suomen tunnettuus Briteissä on 94 %, mutta heikompi, alle 
90 % Ranskassa ja Saksassa. (kuvio alla) 
 

 
 

o Taustaryhmittäin kiinnostusta Suomea kohtaan löytyy eniten:  
o Briteissä 31 – 50 -vuotiaiden ja miesten keskuudesta 
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o Ranskassa kiinnostusta löytyy melko tasavahvasti kaikissa ikäryhmissä, aivan nuorimmassa ja 
toisaalta vanhimmassa ryhmässä hieman muita enemmän. Aiemmin Suomessa (millä tahansa 
matkalla) käyneet ranskalaiset eivät ole erityisen kiinnostuneita Suomesta 
kaupunki/kulttuurikohteena. Tulos poikkeaa selvästi myönteisemmin suhtautuvista briteistä ja 
saksalaisista selvästi. 

o Saksassa naisten sekä 18-40 ja 51-60-vuotiaiden keskuudessa 
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LIITE 4 

KOHDERYHMÄ VENÄJÄ 

Venäjän kohderyhmä 

Venäjällä modernien humanistien lisäksi mainonta kohdistuu myös muihin arvoryhmiin.  

Peruslähtökohtaisesti markkinointi kohdistetaan sellaisen tulotason ryhmälle, jolla ylipäätään on 

mahdollisuus matkustaa ulkomaille. Näitä ovat kohderyhmä 25-55 vuotiaiden keskiluokka, jonka tulot ovat 

niin suuret, että heillä ylipäätään on mahdollisuus matkustaa ulkomaille. Venäjällä varallisuus on 

keskittynyt suuriin kaupunkeihin, etunenässä Moskovaan. Pietari, Moskova ja ennen uuden vuoden 

sesonkia Venäjän miljoonakaupungit Euroopan puoleisessa osassa, ovat kaikkein potentiaalisimmat 

markkinoinnin kohdealueet.  

Venäläinen matkailija etsii lomallaan monipuolista tekemistä ja sellaisia elämyksiä, jotka antavat loman 

jälkeen mahdollisuuden kertoa ja kehua niistä omassa tuttavapiirissä. Matkan varausvaiheessa venäläinen 

matkailija pyrkii etsimään sellaisen vaihtoehdon, että hän kokee saavansa matkansa mahdollisimman 

edullisesti. Matkabudjettia säästetään kuitenkin reippaastikin varsinaiselle lomalle ja se käytetään 

kokonaisuudessaan. Kohteiden kannattaa huomioida tämä. Vaihtoehtoja aktiviteeteista ja ostoksista on 

syytä olla paljon tarjolla, jotta venäläinen kokee tehneensä hyvän ostoksen, löytävänsä järkevän 

käyttökohteen lomabudjetille ja saavansa ennennäkemättömiä elämyksiä lomaltaan. Venäläisen matkailijan 

loma jatkuu pitkälle matkan jälkeen, kun hän jakaa kokemuksiaan ystävien, tuttujen ja sukulaisten kanssa. 

Paras markkinointikeino Venäjälle onkin kohteeseen tyytyväinen matkailija, joka vie viestiä eteenpäin. Vain 

29 % venäläisistä puhuu englantia edes alkeistasolla. Venäjänkielisen palvelun tarjoaminen on takuuvarma 

tyytyväisyyttä lisäävä elementti. Venäläiselle asiakkaalle on hyvin tärkeää esittää lisäkysymyksiä palvelusta 

tai tuotteesta. Mikäli hän pystyy tekemään sen omalla äidinkielellään, on palvelun / tuotteen ostopäätös 

huomattavasti helpompi tehdä. 
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LIITE 5 

 

Strategiatyöhön aktiivisesti osallistuivat:  

Kai Amberla, Finland Festivals 
Arto Asikainen, Matkailun edistämiskeskus 
Riitta Balza, Visit Finland Iso-Britannia 
Susanne Dahlqvist, Taidetehdas 
Heli Gynther, Etelä-Savon liitto, CF aluekoordinaattori 
Kari Halonen, ToolBox-travel marketing & consultig 

Liisa Hentinen 
Kristiina Hietasaari, Matkailun edistämiskeskus 
Terhi Hook, Matkailun edistämiskeskus 
Kirsi Kilpeläinen, Kapsakka Ky, CF-aluekoordinaattori 
Jaana Keränen, Wild Taiga  
Sanna Kortelainen, Rovaniemen Matkailu & Markkinointi Oy, CF aluekoordinaattori 
Arja Kortesluoma, SeAMK, CF aluekoordinaattori 
Kaisa Kutilainen, Turun kaupunki, Museokeskus, CF aluekoordinaattori 
Pauliina Lapio, Keski-Suomen Tanssin Keskus, CF aluekoordinaattori 
Päivi Lappalainen, Varsinais-Suomen matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus 
Jaakko Lehtonen, Matkailun edistämiskeskus 
Kimmo Levä, Suomen Museoliitto 
Nina Vesterinen, TEM 
Anne Lind, Matkailun edistämiskeskus 
Kaija Lipponen, CF aluekoordinaattori 
Anne Lukkarila, Haaga-Perho 
Marketta Luutonen, Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry 
Susanna Markkola, Pirkanmaan festivaalit – Pirfest ry, CF aluekoordinaattori 
Anne Mattero, OKM 
Anne Murto, Rukapalvelu 
Jyrki Oksanen, Visit Finland Saksa 
Soila Palviainen, FF, CF projektipäällikkö 
Birgitta Palmqvist, Birgitta Palmqvist Productions 
Marjo Ranta-Irwin, Blueberry Consulting, CF aluekoordinaattori 
Raija Ruusunen, Matkailun teemaryhmä 
Juha Sorjonen, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy, CF aluekoordinaattori 
Sanna Tuononen, Visit Finland Ranska 
Heidi Valtari, Ruoka-Suomi teemaryhmä 
Päivi Viherkoski, Serlachius Museot 
Pihla Väänänen, Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto 
Heli Talvitie, Kulttuurin teemaryhmä 
Culture Finland aluetiimien jäsenet sekä useat muut tahot 

KIITOS! 


